
II Domingo da Quaresma

“Este é o meu filho, o meu
eleito: Escutai-O.”

FinalFinalFinalFinalFinal

EntradaEntradaEntradaEntradaEntrada

Acção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de GraçasAcção de Graças

(Lc. 9, 28b-36)

Irmãos, convertei o vosso coração
À Boa Nova.
Mudai de vida.
Sabei que Deus vos ama.

1. Eu não venho condenar o mundo,
Venho para que o mundo seja salvo.

2. Eu não venho para os sãos nem para os justos,
Mas para os pecadores e doentes.

3. Eu não venho para julgar as pessoas,
Venho trazer a vida de Deus.

1. Cristo quer a tua ajuda
Para amar, para amar,
Cristo quer a tua ajuda
Para amar.                            (bis)

Não te importes da raça,
Nem da cor da pele,
Ama a todos como irmãos
E faz o bem.                              (bis)

2. Ao que sofre e ao triste
Dá-lhe amor, dá-lhe amor.
Ao humilde e ao pobre
Dá-lhe amor.                               (bis)

Deus é amor.
Atreve-te a viver por amor.
Deus é amor, nada há a temer.

Rito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencialRito penitencial
Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.

Cristo tem, Cristo tem, Cristo tem piedade.
Cristo tem, Cristo tem, piedade de nós.

Senhor tem, Senhor tem, Senhor tem piedade.
Senhor tem, Senhor tem, piedade de nós.
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OfertórioOfertórioOfertórioOfertórioOfertório ComunhãoComunhãoComunhãoComunhãoComunhão

Pai NossoPai NossoPai NossoPai NossoPai Nosso

Santo:Santo:Santo:Santo:Santo:

SúplicasSúplicasSúplicasSúplicasSúplicas

AclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamaçãoAclamação Gesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da PazGesto da Paz
Glória a Ti, Senhor, Salvador do mundo.
Glória a Ti, Senhor.

1. Nem só de pão vive o homem
Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.

Escuta Senhor a Prece do Teu Povo!

1. Eu não sou nada e do nada nasci,
Mas Tu me amas e morreste por mim.
Junto à cruz eu só posso exclamar
Eu sou teu, eu sou teu.

Toma meus braços, Te peço,
Toma meus lábios, Te amo,
Toma minha vida,
Ó Pai eu sou Teu,         (bis)
Eu sou Teu.

2. Quando de joelhos eu Te olho, Jesus,
Vejo a Tua grandeza e minha pequenez.
Que posso dar-Te eu, apenas meu ser,
Eu sou teu, eu sou teu.

Hossana hey, Hossana ha,
Hossana hey, Hossana hey,
Hossana ha.

Ele é o Santo, é o filho de Maria,
É o Deus de Israel, é o Filho de David.

Pai, Tu que estás no céu
santificado seja Teu nome
venha nós o Teu Reino,
cumpra-se Tua vontade em nós.
Dá-nos hoje o nosso pão
e em cada dia da nossa existência;
perdoa as nossas ofensas
como perdoamos também
e não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos de todo o mal.
Mas livra-nos de todo mal.

Deixo-vos a Minha Paz, / a Minha Paz vos dou.
Sementes do Meu Reino, / promessa de ressurreição
Bem aventurados sois por / serdes meus amigos.
Eu vos escolhi, Amai-vos uns aos outros / para que eles me
reconheçam

Paz, paz, proclama o teu Senhor.
Paz, paz, com Cristo, Redentor.

1. Bendito, bendito sejas, Cristo meu Senhor,
Pela Eucaristia,                                                     (bis)

2. És força no caminhar, luz no entardecer,
Estrela que nos guia.                                             (bis)

3. A Ti vão matar a sede, fonte de água viva,
Para a vida eterna,                                                (bis)

4. Os pobres e oprimidos encontram em Cristo
A sua cisterna.                                                      (bis)

5. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede
No seu caminhar,                                                  (bis)

6. Quem bebe de Jesus Cristo, torna-se nascente
P’ra sempre a jorrar.                                             (bis)

7. Bendito, bendito sejas, pastor que nos levas
Às águas da vida,                                                 (bis)

8. Abristes o coração, dele saíu a Igreja,
Nossa mãe querida.                                              (bis)

9. Vós todos que tendes sede, vinde às águas puras,
Mesmo sem pagar,                                               (bis)

10. Jesus quis morrer na cruz para todo o homem
De graça salvar.                                                   (bis)

11. Bendito, bendito sejas, rocha do deserto,
Salvação do povo.                                               (bis)

12. Que a nossa Eucaristia dê frutos de vida,
Frutos de amor novo.                                           (bis)


